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15 de novembro de 2022 
 

Exmos. Srs. pais/responsáveis 
 
Assunto: redução do contágio de viroses respiratórias  
 

Com o clima mais frio, houve um aumento das infeções respiratórias entre crianças, 
incluindo a causada pelo vírus sincicial respiratório (VSR), o vírus da gripe e o da COVID-
19. Estes três vírus têm sido chamados de "ameaça tripla" devido às doenças graves que 
podem provocar, especialmente em crianças abaixo dos cinco anos de idade, idosos e 
pessoas com problemas de saúde. 
  
Houve recentemente um número mais alto do que o habitual de internamentos de crianças 
com uma ou mais dessas viroses. A Saúde Pública de Toronto recomenda enfaticamente o 
uso de camadas de proteção para proteger crianças e outras pessoas:  
 

 Máscara: utilize uma máscara bem ajustada em locais públicos fechados, incluindo 
escolas e creches. No caso de crianças com menos de dois anos e aqueles isentos 
do uso de máscara por motivos de saúde, o uso de máscara não está recomendado. 
 

 Vacinação: todas as pessoas de 6 meses ou mais devem ter as vacinas contra 
COVID-19 em dia, incluindo um reforço no outono para todas as pessoas de 5 anos 
de idade ou mais e uma vacina contra a gripe no outono. Todas as pessoas a partir 
dos 5 anos de idade podem tomar o reforço contra COVID-19 e a vacina da gripe ao 
mesmo tempo.  

 

 Fique em casa se estiver doente: preencha este controlo diário de sintomas 

para o seu filho. Mesmo que os sintomas sejam leves, mantenha o seu filho em casa 
até que se sinta melhor. 

 

 Higienize as mãos: use álcool/desinfetante para as  mãos ou lave as mãos com 
frequência. 

 

 Limpe superfícies: limpe frequentemente as superfícies mais tocadas. 
 

Se tiver perguntas sobre a saúde do seu filho, ligue para o 811 ou contacte o profissional de 
saúde do seu filho. Se o seu filho estiver doente, veja aqui informações sobre cuidados de 
saúde.  
 

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-reduce-virus-spread/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-reduce-virus-spread/?accordion=face-masks-respirators
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/
https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-care/health-programs-advice/immunization/flu-influenza/
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2021/06/994c-Screening-Questionnaire-Child-Care-Day-Camp-School.pdf
https://www.pharmacists.ca/cpha-ca/function/utilities/pdf-server.cfm?thefile=/cpha-on-the-issues/Pain-medication-Information-for-families-and-caregivers_Final.pdf&utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=practice&utm_content=kidsfeverpain
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Podemos proteger as nossas famílias e comunidades escolares reduzindo o contágio de 
viroses respiratórias. Ao reduzir o contágio, estamos também a ajudar a garantir que o 
nosso sistema de saúde tem a capacidade de atender os que estão doentes.    
 
Com os melhores cumprimentos,  

 
Nicole Welch 
Diretora de Resposta para Crianças e Jovens e Chefe de Enfermagem 


